
Energiaretki 28.-29.11.2017
Matkaraportti

Tutustuimme Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja 
Etelä-Savon uusiutuvan energian kohteisiin, 

joissa oli mukana mielenkiintoisia 
tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. 

Markku Lappi ProAgria Etelä-Suomi ry:stä toimi 
luennoitsijana bussimatkojen aikana. 

Retken järjesti ”Vihreän kasvun mahdollisuus”
-kehittämishanke.



Tiivistelmä

Opintomatkan tausta ja tavoitteet

Vihreän kasvun mahdollisuus -kehittämishankkeen tärkeimpänä 
tavoitteena on hankkeeseen osallistujien tietoisuuden 
lisääntyminen uusiutuvasta energiasta. Tutustumisretki toteutti 
tätä tavoitetta hyvin. Retken avulla haettiin tietoa hyvistä 
käytännöistä omalle alueelle jaettavaksi ja sovellettavaksi 
omaan toimintaan.

Tutustumiskohteet valikoituivat ProAgria Etelä-Suomen 
asiantuntija Markku Lapin avulla, joka toimi myös erinomaisena 
luennoitsijana retken siirtymissä tutustumiskohteiden välillä.

Mitä käteen jäi

Retkelle osallistui kuljettaja mukaan lukien 16 henkeä, joiden 
joukossa oli maatila-, rakennus-, metsäala- ja elintarvikealan 
yrittäjiä, hanketyöntekijöitä, kunnan edustajia ja ympäristöalan 
asiantuntijoita. Kaikkia osallistujia yhdisti mielenkiinto uusiutuvaa 
energiaa kohtaan.

Kahden päivän retkeen saatiin mahdutettua usean uusiutuvan 
energian alan esittelyjä: aurinko- ja biokaasuenergia, sekä 
uutena muotona biohiili. 

Retkeläisten palaute

Osallistujille lähetettiin palautekysely retken jälkeen ja 
10.12.2017 mennessä järjestelmään oli saapunut kuusi 
vastausta. Opintoretki oli retkeläisten mielestä oikein onnistunut 
ja tutustumiskohteet mielenkiintoisia. Kouluarvosanan keskiarvo 
oli huikeat 9,2. Matkan luennoitsija Markku Lappi sai myös 
suitsutusta siirtymätaipaleiden luennoistaan. Tarkempi kooste 
retkeläisten palautteesta on esitetty raportin lopussa alkaen 
sivulta 14.

Raportin on koostanut Heli Tommiska, SILMU ry
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Aikataulu

Tiistai 28.11.

Lähtö Mäntsälä klo 7.30, Porvoo klo 8.06, Gammelby ABC klo 8.22

9.07 Kouvolan Seudun Ammattiopisto, BioSampo tutkimus- ja 
koulutuskeskus: kaikki energiamuodot, uutena biohiili 

11.00 Ankkapurhan Helmi (lounas 9,40 €) 

11.45 Lähtö 

13.09 GreenEnergy Finland Oy: aurinkoenergia 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: aurinkoenergia

16.37 LUSTO ravintola (kahvi ja suolainen piiras)

17.00 LUSTO - Suomen Metsämuseo (opastus 1 h) 

n. klo 18.30 Majoitus SpaHotel Casino, Savonlinna puh. 015 73 950

Omakustanteinen ja vapaaehtoinen yhteinen illallinen hotellissa tai 
Savonlinnan keskustan ravintolassa.                                                               

Keskiviikko 29.11. 

Aamiainen klo 7.00 – 9.00

Lähtö hotellilta klo 9.00 

10.30 Juvan Bioson Oy: biokaasulaitos 

11.15 Turakkalan Puutarha Oy: hake, biokaasu ja sähkö 

12.15 Punaisen Piipun Kievari (lounas 10,50 €)

13.00 Lähtö

13.40 BioHauki Oy: biokaasulaitos ja tankkausasema 

16.00 Joutsan Ekokaasu Oy: biokaasulaitos ja tankkausasema 

17.25 Heinolan Heila (kahvitauko, esittely ja tuliaiset) 

Paluu Mäntsälä klo 18.48, Porvoo klo 19.30, Gammelby ABC klo 19.39

Energia-asiantuntija: Markku Lappi puh. 0400 497 638

Matkaemäntä: Heli Tommiska puh. 040 569 0068
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Kouvolan Seudun Ammattiopisto, BioSampo 
tutkimus- ja koulutuskeskus

Biosampo-hankkeen tavoitteena oli edistää maaseudun 
kilpailukykyä ja Kaakkois-Suomen ympäristö- ja bioenergia-alan 
kehittämistavoitteita. Hanke oli koulumaailman suurimpia hankkeita 
ja sen kokonaiskustannusarvio oli noin kaksi miljoonaa euroa. 

Kouvolan seudun ammattiopiston Luonnonvaran toimipisteeseen 
on rakennettu bioenergia-alan koulutuskeskus, jossa aloitettiin 
bioenergia-alan aikuiskoulutus maaliskuussa 2010. 
Käytännönläheisen koulutuksen toteuttamiseksi keskukseen on 
rakennettu monipolttotekniikkaan perustuva CHP-laitos.

Lisätietoja: 
projektivastaava Juha Solio juha.solio@xamk.fi

https://www.ksao.fi/projektit/biosampo/

KOHTEIDEN KUVAUKSET:
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GreenEnergy Finland Oy

GreenEnergy Finland Oy (GEF) tarjoaa avaimet käteen 
periaatteella aurinkosähkövoimalat yksityisille ja yritysasiakkaille. 
Tuotevalikoima sisältää verkkoon kytkettävät on-grid ja off-grid
aurinkosähköjärjestelmät tehoalueella muutamasta kilowatista 
useiden megawattien tasolle. Yritys tarjoaa korkeimmat 
tuotantostandardit täyttäviä aurinkopaneeleja, invertterejä ja 
asennusjärjestelmiä johtavilta kansainvälisiltä valmistajilta. 

GEF tarjoaa ammattitaitoista konsultointia asiakkaiden ja sijoittajien 
jokaisessa hankkeen vaiheessa, kuten hankkeiden suunnittelussa, 
projektivalvonnassa, aurinkovoimaloiden asennuksessa.

Yrityksen kautta saa rahoituksen aurinkosähköjärjestelmän 
hankintaan. Asiakkaana saa nopeimman investoinnin 
takaisinmaksuajan ja korkeimman hyödyn. Yritys varmistaa, että 
asiakas saa mahdollisimman tehokkaan, luotettavan ja kannattavan 
teknologian aurinkosähköenergian tuotantoon. 

1 kWp (piikki) vastaa neljää aurinkosähköpaneelia.

Aurinkopaneelien tehontuottotakuu on 25 vuotta.

Yhteystiedot:

Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta
Puh. 010 325 9000 (vaihde)
http://www.gef.fi/fi/
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Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
(Lappeenranta University of Technology, LUT)

Tieteellinen tutkimus ja akateeminen koulutus työllistävät 
kansainvälisessä yhteisössä noin 6000 opiskelijaa ja 
asiantuntijaa

Tunnustuksena osaamisestaan, LUT palkittiin kesällä 2013 
maailmanlaajuisen Sustainable Campus Excellence Award -
kilpailun Excellence in Campus -kategoriassa parhaana yliopistona. 
Palkinnot jaettiin kestävää kehitystä ja vihreää teknologiaa 
konkreettisti edistävien tekojen ja näyttöjen perusteella

Keskeinen työväline ympäristövastuun ja -politiikan sekä 
asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa ovat mittarit, joilla toimintaa 
seurataan. Seurannan avulla yliopiston ympäristövaikutuksia 
pystytään systemaattisesti arvioimaan. Tavoitteena on 
ympäristösuojelutason jatkuva parantaminen

Tuotantolukemia pääsee seuraamaan osoitteesta: 
https://www.lut.fi/green-campus/alykas-sahkoverkko-smart-
grid/tuotantolukemia

Yhteystiedot:
Skinnarilankatu 34,
53850 Lappeenranta

Puhelinvaihde:
0294 462 111

https://www.lut.fi/

Kuva: Raimo Suomela RS-Kuvapalvelu

6

https://www.lut.fi/green-campus/alykas-sahkoverkko-smart-grid/tuotantolukemia


Lusto – Suomen Metsämuseo

Lusto on metsäkulttuurin valtakunnallinen erikoismuseo ja 
tiedekeskus – ihmisen ja metsän menneisyyden sekä tulevaisuuden 
kansainvälinen kohtauspaikka Punkaharjulla

Metsä on aina ollut suomalaisen toimeentulon ja kulttuurin perusta 
– niin myös nykyisin. Luston näyttelyt, kokoelmat, tapahtumat, 
työnäytökset ja teemapäivät kertovat monipuolisesti metsästä ja 
metsän merkityksestä suomalaisten elämässä. 

Avoinna:

Tammi–huhtikuussa ti–su klo 10–17
Toukokuussa päivittäin klo 10–17
Kesä–elokuussa päivittäin klo 10–19
Syyskuussa päivittäin klo 10–17
Loka–joulukuussa ti–su klo 10–17

Suljettu jouluna 23.–26.12.2017
Avoinna päivittäin 27.12.2017–7.1.2018 klo 10–17
Suljettu huoltotauon ajan 8.–29.1.2018
Suljettu pitkäperjantaina 2018

Yhteystiedot:
Lustontie 1, 

58450 Punkaharju
Puh. 015 345 100
http://www.lusto.fi/
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Juvan Bioson Oy

Maatilaosakkaiden (10-12 tilaa) omistama biokaasulaitos, joka 
tuottaa biokaasua maatiloilta tuotetusta lannasta. Käsitelty lanta eli 
mädäte on laadukas lannoite, joka palautetaan takaisin 
osakastiloille peltojen ravinteeksi. Maatilaosakkaat maksavat 
lannoitteen kuljetuksen

Yritys myy sähköä (n. 1400 megawattituntia vuodessa) ja 
lämpöenergiaa (n. 2000 megawattituntia vuodessa) naapurissa 
sijaitsevalle Turakkalan puutarha Oy:lle. Turakkalan Puutarha 
käyttää tuotettua sähköä kasvihuoneiden valaisuun ja ylijäämä 
sähkö myydään Suur-Savon Sähkölle. Uuden keväällä 2015 
valmistuneen hygienisointiyksikön myötä pystytään 
vastaanottamaan uusia syötteitä pienemmällä riskillä aiempaan 
verrattuna. Yritys työllistää 2 työntekijää (laitoksen hoitaja ja hänen 
lomittajansa) ja hallintotyöt tehdään osakeyhtiön hallitusjäsenten 
voimin.

Laitos vastaanottaa porttimaksullista vihannesjätettä kolme kertaa 
viikossa sekä rasvanerotuskaivojen lietteitä joitain kertoja 
kuukaudessa. Valtaosa raaka-aine-eristä tulee lähialueelta, mutta 
laitoksella olisi valmius käsitellä porttimaksullisia eriä nykyistä 
enemmän ja vastaanottaa jätettä kauempaakin. Laitoksella ei ole 
vaakatoimintoja, joten kuormien punnitukset ovat olleet 
ulkopuolisten yrittäjien hoidettavana. Leipomojätteen vastaanottoa 
on myös testattu ja kokemukset ovat olleet myönteisiä.

Yhteystiedot:
Vanha-Juvantie 515, 51900 Juva Hallituksen pj: Heikki Teittinen 

puh. 0400 752 780 http://www.bioson.fi/index.html
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Turakkalan Puutarha Oy

Yritys viljelee ja myy suoraan tilalta vihanneksia sekä marjoja. 
Viljelymuotoja ovat  sekä kasvihuone- että avomaaviljely. Yritys 
toimii alihankkijana Järvikylän Kartanon tuotteille.

Puutarhalla on lämpökeskus, jonka ovat tehneet Kyrötekniikka ja 
Calortec. Kattilateho on 950 kW hakkeella.

Juvan Bioson Oy naapurissa tuottaa lisäksi sähköä ja 
lämpöenergiaa puutarhalle.

Yhteystiedot:
Vanha-Juvantie 543 A, 51810 Maivala
Tuomas Laamanen puh. 040 869 9704
http://turakkalanpuutarha.tietosivu.fi/
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BioHauki Oy

BioHauki Oy:n omistajina on Etelä-Savon energia Oy ja 14 
paikallista maatalouden toimijaa. Yritys jalostaa alueella olevia 
maatalouden sivuvirtoja biometaaniksi. Yhtiö on perustettu vuonna 
2013.

Biojalostamo tulee valmistamaan biojakeista biokaasua ja 
luomulannoitteita. Pääasiallisena raaka-aineena käytetään 
lietelantaa ja lisäksi muita luomukelpoisia biojakeita. 
Lopputuotteena laitoksesta syntyy pääosin metaanista koostuvaa 
biokaasua, jota voidaan puhdistaa laitoksella liikennepolttoaineeksi 
tai käyttää sellaisenaan sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. 
Raaka-aineiden hajuhaitat minimoidaan suljettujen 
vastaanottosäiliöiden paineenhallinnalla ja otsonoinnilla

Yhteystiedot:
Ursuksentie 14, 51600 Haukivuori
Toimitusjohtaja Kalle Mattila puh. 050 526 2591
http://www.biohauki.fi/
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Joutsan Ekokaasu Oy

Biokaasulaitos käsittelee pääasiassa lähialueella syntyviä 
eloperäisiä jätteitä:

• biojätettä (kotitalouksien, kauppojen, ravintoloiden)

• lietteitä (lanta, puhdistamo-, rasvakaivo-, sako- ja umpikaivoliete)

• rasvoja, öljyjä

Biokaasulaitoksesta biokaasu johdetaan laitosalueella sijaitsevalle 
puhdistimelle, joka nostaa biokaasun metaanipitoisuuden 
liikennekäytön vaatimalle tasolle. Samalla kaasu puhdistuu mm. 
hiilidioksidista ja rikkivedystä. Lisäksi kaasu kuivataan

Biokaasulaitoksessa voidaan käsitellä vuodessa 7 500 tonnia 
jätettä. Tästä saadaan 350 000 bensiinilitraa vastaava määrä 
liikennepolttoainetta eli biokaasua. Tämä riittää n. 200 henkilöauton 
vuosikulutukseen.

Lopputuotteena laitoksessa valmistuu lannoitevalmistetta/maan 
parannusainetta n. 200-300 peltohehtaarin lannoittamiseen 
vuosittain. Lisäksi laitos tuottaa prosessin tarvitseman energian 
biokaasusta. 

Yhteystiedot:
Mämmiläntie 38, 19650 Joutsa
Puh. 040 3562245
toimisto@joutsanekokaasu.fi
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Heinolan Heila Oy

Heilasta löytyy yli 250 suomalaisen pientuottajan tuotteet saman 
katon alta. Kaupan ja kahvilan jokainen tuote on hyvällä maulla 
valittu ja tuottajat päättävät hinnat itse.

Heila pystyy jäljittämään ruuan alkuperän melkein peltolohkon 
tarkkuudella.

Heilassa on oma viinitila Viiniheila, joka valmistaa ja myy 
marjaviinejä ja kuohuvia. Myymälässä on joka päivä myynnissä alle 
13 vol % tuotteita. Viiniheila valmistaa myös aidoista marjoista 
tehtyjä limonadeja sekä itähämäläistä sahtia.

Heilan lihatori on hyvän ruoan ystävän aarreaitta. Laadukasta ja 
maistuvaa viljapossua tulee Ismo Eerolan tilalta Iitistä. Valikoimaan 
kuuluu myös suomalaista nuorta lammasta ja naudanlihaa. 

Avoinna:
ma–to klo 10–18 Työmiehentie 35, 18200 Heinola, 
pe klo 10–19 Heinolan pohjoinen liittymä 24
la klo 10–16 Puh. 010 239 2399
su klo 11–18 https://heilan.fi/
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Hyödyllisiä linkkejä:

• Biokaasulaskuri: 
http://portal.mtt.fi/portal/pls/portal/gas_mtt.gas_mtt_laskuri

• Tilastoja Saksasta: https://www.fnr.de/

• Energia-akatemia: http://www.energia-akatemia.fi/

• Ilmastoviisaita ratkaisuja, maatilan aurinkosähkö: 
https://www.ilmase.fi/site/tietopaketit/

• Energialaskureita: 
http://energiatehokkaasti.fi/content/laskurit

• Bioenergian pioneeri: http://volter.fi/fi/

• Lämmitysjärjestelmiä ja ympäristönhoitokoneita: http://ala-
talkkari.fi/

13

http://portal.mtt.fi/portal/pls/portal/gas_mtt.gas_mtt_laskuri
https://www.fnr.de/
http://www.energia-akatemia.fi/
https://www.ilmase.fi/site/tietopaketit/
http://energiatehokkaasti.fi/content/laskurit
http://volter.fi/fi/
http://ala-talkkari.fi/


Retkeläisten palaute (n=6)
1. Vastasiko tutustumiskohde BioSampo tutkimus- ja 
koulutuskeskus odotuksiasi?

Sanallinen palaute:

• Olin positiivisesti yllättynyt heidän laaja-alaisesta osaamisestaan uusiutuvien 

energiamuotojen suhteen

• Hyvä esitys käyttäen havainnollisia esimerkkejä

2. Vastasiko tutustumiskohde GreenEnergy Finland Oy 
odotuksiasi?

Sanallinen palaute:
• Selvästi innovatiivista ja osaavaa väkeä
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3. Vastasiko tutustumiskohde Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
odotuksiasi?

Sanallinen palaute:
• Tiukka aikataulu, esittely jäi lyhyeksi
• Akkuteknologiaan ja muuhun toimintaan olisi kyllä voinut tutustua vaikka viikon 

Positiivisella tavalla nivoutunut yrityselämän kanssa ja sitoutunut kehittämään 
uusiutuvia energiamuotoja 

• Mielenkiintoinen tutustumiskohde

4. Vastasiko tutustumiskohde LUSTO - Suomen Metsämuseo 
odotuksiasi?

Sanallinen palaute:
• Paikka sinällään ja näyttelyt hienoja mutta opas saa nollan interaktiivisuudesta, 

sekä moitteet sanelutyylisestä esityksestä, jossa vedettiin historiallisissa 
tosiasioissa hieman mutkat suoriksi äärisinivalkoiset lasit päässä. Esim. väittämä, 
että Pekka Halosta pidetään suomalaisimpana taiteilijana, on hieman 
kyseenalainen määrittely 

• Näyttely olisi vaatinut enemmän aikaa, mutta opastus oli hyvä
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5. Vastasiko tutustumiskohde Juvan Bioson Oy odotuksiasi?

Sanallinen palaute:
• Oli hienoa kuulla kokemuksen syvää rintaääntä 
• Realistisen rehellinen esittely

6. Vastasiko tutustumiskohde Turakkalan Puutarha Oy odotuksiasi?

Sanallinen palaute:
• Lupsakka vastaanotto ja rautaista ammattitaitoa 
• Monipuolinen esitys ja selvitti hyvin yrityksen riskit. Kiitos myös lahjuspaketista
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7. Vastasiko tutustumiskohde BioHauki Oy odotuksiasi?

Sanallinen palaute:
• Hienoa nähdä moderneinta tekniikkaa ja huomata, että kehittämistä silti 

riittää aina
• Mielenkiintoinen laitos, joka vastaa Mäntsälään suunniteltua

8. Vastasiko tutustumiskohde Joutsan Ekokaasu Oy odotuksiasi?

Sanallinen palaute:
• Selvitti hyvin miten biojätteestä saadaan polttoainetta
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9. Vastasiko tutustumiskohde Heinolan Heila odotuksiasi?

Sanallinen palaute:
• Hyvät päätöskahvit retkelle ja hyvät ostosmahdollisuudet

10. Mikä oli retken paras anti sinulle? Miksi?

• Realistinen näkemys maatilatason bioenergian tuotannosta
• Sai päivitettyä tietoa alasta. Kriittistäkin 
• Biokaasun tuotannon bisnesmalli ja sen haasteet
• Monien toimijoiden kyyninen realismi tuntui virkistävältä
• Useamman antama kuva tulevasta energiasta
• Selvitti biojätteen käsittelyä

11. Näitkö jotain, mistä voisi ottaa mallia omalla alueellasi?

• Yhteistyö kunnan ja yritysten sekä maatilojen kanssa bioratkaisuissa tärkeä
• kokemus että pienet laitokset eivät ole kannattavia
• Ajatuksia heräsi monella lailla. Jokaisessa kohteessa oli jotakin mitä voi hyödyntää 

jatkossa erilaisissa hankkeissa
• Kaikesta
• Ettei paskakasat ole lähellä asutuskeskuksia
• Aurinkosähkön hyödyntäminen on lähinnä omaa toimintaani
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12. Mitä mieltä olit retken asiantuntijaluennoista bussimatkojen 
aikana? (Markku Lappi, ProAgria)

• Hyvä
• Oli hyvä kun mukana asiantuntija joka pystyi kertomaan aiheesta myös 

kohteiden välillä
• Siirtymät oli pitkiä ja Markun asiantuntijajutut oli oikein mielenkiintoisia
• Oikein hyvät ja monipuoliset
• oli hyvä ja hauska
• Hyviä asiantuntijalausuntoja

13. Mitä mieltä olit retken ruokapalveluista? (Ankkapurhan Helmi, 
IVH:n kampuksen neuvotteluhuoneen kahvitus, Ravintola Lusto, 
Ravintola Ankkuri, SpaHotel Casinon aamupala, Punaisen piipun 
kievari, Heinolan Heila)

• Maukasta ja hyvä palvelu
• Joka paikassa oli oikein hyvär ruoat, rytmitys oli sopiva ja kohteet hyvn

valittu
• Täyden kympin ruokapalvelut
• Periaatteessa kaikki hyvää ja ajoitus onnistunut paitsi Luston piiras 

vähän vaatimaton
• kaikki ruoka ja paikat olivat retkellä hyviä
• Kaikki ruokapaikat olivat hyviä eikä päässyt nälkä yllättämään

14. Mitä mieltä olit retken majoituspalvelusta? (SpaHotel Casino)

• Hyvä, viihtyisä, ystävällinen palvelu
• Majoitus oli hyvä mutta olisi saanut olla enemmän aikaa hyödyntää 

spa-palveluita
• Oikein hyvä paikka
• Hyvä
• Hyvä sijainti, palvelu 
• Erittäin hyvä majoituskohde, tosin kylpyläaika jäi hätäiseksi
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15. Mitä mieltä olit retken kuljetuspalvelusta? (Oy Håkan Eriksson 
Ab)

• Hyvä, vaikka haastava sää ja oikoreitit
• Epäystävällinen kuski, otti turhia riskejä liikenteessä (liian kova 

tilannenopeus) sekä tv:n katselu ajon aikana
• Kuski otti turhaa riskiä kuroessaan aikataulua kiinni. Aika moni pelkäsi 

kyydissä. Viimeisellä siirtymällä ampumahiihdon katsominen Padilta 
osoitti kuskin epäammattimaisuutta

• Hyvä
• Kuljettaja oli tuikea ja hurjasteli ja katseli televisiota ajonaikana
• Muuten hyvä palvelu, mutta bussi oli hieman ahdas 

16. Mitä mieltä olit retken järjestelyistä? (ilmoittautuminen, 
tiedottaminen, tutustumiskohteet, aikataulu jne.)

• Hienosti hoidettu ja yllättävän hyvin aikataulu piti
• Tarkemmat aikataulut olisivat voineet olla tiedossa aikaisemmin
• Järjestelyt olivat esimerkilliset. Kiitokset!
• Erinomaiset
• Hoidettu hienosti
• Kiitokset Helille hyvin suunnitellusta ja johdetusta retkestä.
• Minuuttiaikataulu piti käsittämättömän hyvin. Lopussa kuitenkin Heilan 

ostokset sotkivat paluuajan, mutta se ei haitannut mitään

17. Mitä retkellä olisi pitänyt tehdä toisin?

• Yksi päivä lisää
• ei mitään
• Bussi olisi voinut olla hieman isompi
• Ei mielestäni erityisesti mitään, 
• Ei välttämäti mitään
• Kylpylään olisi pitänyt varata enemmän aikaa

18. Anna retkelle kokonaisuutena kouluarvosana (4-10)

Keskiarvo 9,2

19. Anna vapaata palautetta matkasta:

• Kiitos vielä oikein hyvästä retkestä!
• Retkellä oli hyvä yhteishenki ja kaikki sujui hyvin
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